
144

fevereiro’23

Entrevista I Gil Sousa e Nuno Cruz, Gestores da Sousa Rusga

“As grandes áreas de negócio da 
Sousa Rusga são a cozinha e banho. 
Acompanhamos as últimas tendên-
cias no que refere a pavimentos e 
revestimentos, produtos para casa 
de banho e cozinhas. Comercializa-
mos e representamos diretamente as 
melhores marcas, nacionais e inter-
nacionais.” (pág.4)
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editorial / sumário / dados da construção

José de Matos, 
Coordenador

O governo apresentou recentemen-
te um conjunto de propostas de me-
didas a que chamou “Mais Habita-
ção”, as quais terão como objetivo 
responder a um reconhecido pro-
blema de falta de oferta de casas, 
seja para venda, seja para arrenda-
mento, a preços compatíveis com o 
rendimento da grande maioria dos 
portugueses.

O referido problema não é novo e 
tem vindo a agravar-se de forma 
que se tornou mais evidente após 
a pandemia, agora ampliado pelas 
dificuldades criadas pela inflação 
elevada registada no último ano e 
pela escalada das taxas de juro.

Para a fileira do imobiliário e da 
construção, a escassez de ofer-
ta até poderia ser vista como uma 

oportunidade para o crescimento, 
mas a verdade é que a natureza do 
fenómeno, se não tiver uma respos-
ta adequada, como infelizmente se 
percebe pela orientação do gover-
no, pode redundar num bloqueio ao 
segmento da reabilitação e numa 
redução da construção nova.

Do lado da procura, há uma evidente 
limitação que resulta do baixo nível 
de rendimento da classe média e das 
condições mais exigentes no acesso 
ao crédito. Do lado da oferta, des-
tacam-se as restrições do financia-
mento a promotores e construtores, 
a falta de garantias aos proprietários 
dos imóveis para o arrendamento e a 
elevada carga fiscal. 

O resultado da conjugação destes 
fatores é que o mercado é cada vez 
mais estreito e dirigido ao segmento 
com maior capacidade financeira, 
seja para compra, seja para arren-
damento.

Felizmente, no que diz respeito à ativi-
dade, têm valido os outros subsetores 
da área não residencial, nomeada-
mente o turismo, os escritórios, o co-
mércio, a logística e as obras públicas. 
Mas agora até o turismo, no domínio 
do alojamento local, foi ameaçado, 
podendo por essa via comprometer-
-se a continuidade do processo de 

reabilitação dos centros históricos das 
nossas maiores cidades.

O que é preciso é atuar inteligente 
e eficazmente sobre a oferta para 
a adequar às necessidades da pro-
cura. Aumentar a oferta dirigida aos 
cidadãos com menos rendimento 
pode ser feita reduzindo as limita-
ções que apontámos. No caso do 
arrendamento, reforçando os direi-
tos e garantias dos proprietários e 
reduzindo a fiscalidade. Na área da 
construção para venda, criando no-
vos mecanismos de financiamento 
à construção e à aquisição e que 
terão que ser necessariamente dife-
rentes dos que vigoraram até 2011, 
em que a banca financiava três ve-
zes o mesmo ativo.

Há soluções que são sobejamente 
conhecidos e praticadas noutros 
países europeus há muitas déca-
das, em que linhas de crédito com 
taxas reduzidas podem ser combi-
nados com benefícios fiscais, ce-
dência de terrenos públicos em di-
reito de superfície, cooperativas de 
habitação, construção modular, etc.

Será um caminho mais eficaz do 
que perturbar a confiança dos di-
versos agentes que estão no mer-
cado. Isso, sim, é a receita para o 
desastre.
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O Índice de Produção na Construção aumentou 0,5% em termos ho-
mólogos, taxa inferior em 0,1 ponto percentual (p.p.) à observada em 
novembro. O emprego e as remunerações registaram variações de 
2,1% e 5,0%, respetivamente (1,9% e 3,3% no mês anterior).

Produção na Construção cresceu 0,5% 
dezembro 2022

Em dezembro de 2022, estima-se que os custos de construção de ha-
bitação nova tenham aumentado 11,5% em termos homólogos, mais 
0,1 pontos percentuais (p.p.) que o observado no mês anterior. O preço 
dos materiais e o custo da mão de obra apresentaram, respetivamente, 
variações homólogas de 15,3% e de 6,1%.

Custos de Construção aumentaram 11,5% 
dezembro de 2022

> Dados da Construção (Fonte: INE)

Índice de custos de construção de 
Habitação nova dezembro 2019 dezembro 2022 (2015 = 100)

Índice de Produção na construção

(2015=100) total e segmentos
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que afetou sobretudo o setor imo-
biliário, após termos em 2010 efe-
tuado um enorme investimento na 
construção de um novo armazém 
e novo showroom.

Fomos resilientes, adaptamo-nos, 
reinventamo-nos e inovamos. 
Conseguimos, com o esforço e 
dedicação de todos os que co-
laboram connosco, superar as 
dificuldades e crescendo ao lon-
go dos últimos anos, ganhando 
relevância no mercado da cons-
trução.

Em 2017, registamos e adotamos 
como comunicação a imagem de 
marca “Sousa Rusga”. Recupe-
rando uma alcunha de família. A 
empresa era conhecida por mui-

tos dos habitantes nas primeiras 
décadas de existência por Sousa 
Rusga.

Temos conseguido consolidar a 
nossa imagem de credibilidade no 
mercado junto dos nossos parcei-
ros de negócio. Somos PME líder 
há nove anos consecutivos e PME 
Excelência em 2020 e 2021, facto 
que nos orgulha, mas essencial-
mente demonstra junto do nosso 
cliente que além de acesso a pro-
dutos e serviços de qualidade, te-
rão segurança na sua compra. 

Motivados pela constante procu-
ra por produtos preMiuM, quais 
as grandes áreas de negócio da 
sousa rusga e que Marcas co-
MercializaM?

Fundada eM 1970, a albino Fran-
cisco de sousa, agora sousa 
rusga, é uMa eMpresa do setor 
de coMércio e distribuição de Ma-
teriais de construção que teM vin-
do a crescer e a ganhar terreno 
no Mercado da construção.

seMpre Focados no cliente, apos-
taM nas novas tendências de Mer-
cado de ForMa a contribuir para 
uMa contínua Melhoria dos produ-
tos e serviços disponíveis.

graças à criteriosa seleção nos 
Fornecedores, garante qualidade 
superior eM tudo o que coMercia-
liza, coM uM relacionaMento dire-
to coM os Melhores Fabricantes 
e Marcas, nacionais e internacio-
nais, de Materiais de construção.

presente no Mercado há 52 anos, 
coMo teM sido a evolução da  sou-
sa rusga e que balanço Faz da sua 
atividade?

Somos uma empresa de cariz 
familiar, fundada em 1970, ago-
ra na 2ª geração. Mantemos 
um espírito jovem, curioso, am-
bicioso, que não se acomoda, 
esforçando-se por acompanhar 
e apostar nas tendências e ne-
cessidades do mercado, e na 
evolução e melhoria contínua 
dos produtos e serviços, sempre 
focados no cliente.

No entanto, nem tudo foi fácil du-
rante este percurso de 52 anos. 
Atravessamos várias crises, no-
meadamente a de 2011/2012, 

Entrevista Gil Sousa e Nuno Cruz I Gestores da Sousa Rusga

entrevista>
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de que ForMa teM vindo a ser iM-
pleMentada?

A sustentabilidade do meio am-
biente é uma preocupação e uma 
responsabilidade de todos. Nesse 
sentido temos implementado um 
processo de gestão de resíduos 
com uma empresa líder de merca-
do nesta área, por forma a termos 
a garantia de que essa mesma 
gestão é efetuada de acordo com 
as melhores práticas de sustenta-
bilidade.

No ano de 2020, instalamos pai-
néis fotovoltaicos o que nos per-
mitiu que 35% do nosso consumo 
energético fosse energia limpa, no 
entanto estamos a fazer um estudo 
de viabilidade para o aumento des-
ta percentagem para que a médio 
prazo possamos produzir 100% 
das nossas necessidades.

quais os projetos que têM para o 
Futuro?

O nosso projeto para o futuro é es-
sencialmente mantermo-nos foca-
dos na procura constante de produ-
tos/serviços, que nos permitam ter 
as soluções para satisfazer as ne-
cessidades que os nossos clientes 
nos vão apresentando. Para nós o 
cliente representa o elo mais impor-
tante do negócio.

Sousa Rusga 
Rua S. Bento, 614
São João de Ver
4520-616 Santa Maria da Feira
Tel.: 256 362 935
E-mail: geral@sousarusga.pt
Site: www.sousarusga.pt

As grandes áreas de negócio 
da Sousa Rusga são a cozinha 
e banho. Acompanhamos as úl-
timas tendências no que refere 
a pavimentos e revestimentos, 
produtos para casa de banho e 
cozinhas.

Comercializamos e representa-
mos diretamente as melhores 
marcas, nacionais e internacio-
nais.

construir relações de proxiMi-
dade coM os clientes e parcei-
ros é algo iMprescindível para a 
sustentabilidade de uM negócio. 
de que ForMa gereM estas ques-
tões?

De facto, na nossa perspetiva, as 
relações de proximidade são fun-
damentais entre parceiros, quer 
sejam clientes, fornecedores ou 
entidades financeiras. Só através 
de parcerias fortes e duradouras 
será possível, num mundo global 
em permanente mudança, termos 
as ferramentas necessárias para 
nos conseguirmos adaptar aos 
constantes desafios que nos vão 
sendo colocados ao longo dos 
anos.

qual a política da eMpresa rela-
tivaMente à conservação e sus-
tentabilidade do Meio aMbiente? 
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evento>>>

> Diera inaugurou unidade de produção de argamassas em Rio Maior

Vice-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Rio Maior, Engº João An-
tónio Lopes Candoso, o Coman-
dante José Lourenço do Posto 
Territorial de Rio Maior da GNR - 
Comando Territorial de Santarém, 
o Comandante Paulo Cardoso (em 
representação) dos BV Rio Maior, 
o Frei Paolo Beretta, da Paróquia 
de Rio Maior, e o Dr. José de Ma-
tos, Secretário-geral da APCMC 
- Associação Materiais de Cons-
trução.

A inauguração foi presidida pelo 
Dr. Carlos Barbot, que pronunciou 
o discurso inaugural que marcou 
o arranque da cerimónia, e pela 
Exma. Dª Zaida Barbot, que nos 
deu a honra de cortar a fita inau-
gural.

Esta unidade de produção repre-
senta uma etapa chave na estra-
tégia comercial da Diera para o 
território nacional, e vai permitir 
um aumento da produção de ar-
gamassas na ordem das 50 mil 
toneladas/ano, com capacidade 
para expansão a 100 mil toneladas 
anuais.

“A instalação desta unidade de 
produção na zona de Rio Maior 
faz todo o sentido em termos eco-

nómicos, pois permite-nos reduzir 
custos no acesso às matérias-pri-
mas que abundam na região, e é 
um elemento-chave na nossa polí-
tica de expansão da marca para os 
mercados centro e sul” refere Car-
los Barbot, Gerente da Diera e CEO 
do grupo Barbot.

“Paralelamente, trata-se de um in-
vestimento que permitiu a criação 
de 6 postos adicionais de trabalho 
no Município, e que pretendemos 
que seja um importante pólo dina-
mizador da economia local”, conclui 
ainda Carlos Barbot.

Com esta aposta no crescimento, a 
Diera pretende reforçar ainda mais 
a sua presença no território nacio-
nal, e continuar a ser uma marca 
portuguesa de referência no pano-
rama da construção civil em Portu-
gal.

Diera
Rua D. Marcos da Cruz, 1223, Ap. 3037
4456-731 Leça da Palmeira
Tel.: 229 983 350
E-mail: geral@diera.pt
Site: www.diera.pt

A Diera - Fábrica de Revesti-
mentos, Colas e Tintas, inaugu-
rou no passado dia 3 de feverei-
ro a nova unidade de produção 
de argamassas em Rio Maior.

O evento contou com mais de 
150 convidados, entre os quais 
destacamos o Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Maior, 
Engº Luís Filipe Santana Dias, o 
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artigo>>>

> DNMAT completou 30 anos de existência

Contudo, hoje e mais recentemen-
te como DNMAT, pretende-se re-
forçar o novo nome no mercado do 
profissional, no comércio de mate-
riais de construção, na bricolage, 
na decoração e no jardim, através 
da continuação de um atendimen-
to especializado e centralizado no 
cliente.

Em toda a estrutura da empresa é 
reconhecido diariamente o valor do 
cliente e amigo, fornecedor e par-
ceiro, que através da confiança e 
integridade, mantém-se uma rela-
ção forte e coesa, no qual o princi-
pal objetivo é a satisfação de todas 
as partes. 

DNMAT, SA
Rua do Couto, 17
Estrada Nacional 15
5300-703 Bragança
Tel.: 273 313 201
E-mail: geral@dnmat.pt
Site: www.davidnuno.com

A DNMAT completou no passado 
dia 7 janeiro os seus 30 anos de 
existência e de consolidada expe-
riência. A DavidNuno nasceu a 7 
de janeiro de 1993 pela mão de 2 
sócios, que lhe deram nome e ima-
gem. Com os materiais de constru-
ção grosso como início de carreira 
e sobre a qual ainda se identifica 
por grande parte do público, foi 
crescendo em diversidade de pro-
dutos, serviços e pessoas. Enve-
redando assim por outras áreas 
como a bricolage, decoração e 
jardim.

Havia o objetivo de na DavidNuno 
o cliente, tanto profissional como 
particular, encontrar tudo aquilo 
que precisava para a sua casa de 
sonho, para a sua bricolage de fim 
de semana ou para tornar a sua 
varanda no seu “pedacinho de 
céu.” Com este objetivo em men-
te, era então necessário capacitar 
o edifício, as pessoas e o serviço 
para que o cliente conseguisse 

Há sempre que inventar e inovar 
novas formas de sair vencedor num 
jogo desigual e com oportunidades 
limitadas. E quando se agrauda 
com estas advertências, as funda-
ções consolidam-se dando tempo 
para que a estratégia e a cultura 
empresarial se unifiquem, dando 
lugar ao crescimento sustentável.

Quando um ser humano completa 
30 anos de vida, o olhar externo 
identifica aquela pessoa como um 
jovem adulto. Com quase metade 
da idade profissional vivenciada, 
acredita-se que a pessoa em si 
está no seu auge e, portanto, to-
das as expectativas anseiam por 
não serem defraudadas. O mesmo 
acontece quando se olha e se ana-
lisa uma empresa com 30 anos. 
Um negócio jovem adulto, da qual 
se espera que daqui para a frente 
o que venha a demonstrar é pura 
e simplesmente a força, a garra, a 
inovação de que são característi-
cos da sua jovialidade.

experienciar da melhor forma pos-
sível toda aquela diversidade de 
produtos.

Desenvolveu-se assim uma série 
de etapas estratégicas que ser-
vissem de bússola orientada no 
caminho de alcançar o objetivo 
desejado.

No entanto, como a expetativa é 
sempre muito diferente da realida-
de, não é verdade que o caminho 
foi fácil e rápido. Com a sua sede 
localizada na zona raiana do nor-
deste transmontano e com a dimi-
nuição do número de pessoas no 
interior do país, qualquer empresa 
que aqui se queira estabelecer vê 
a cada dia surgirem novos obstá-
culos que se opõem ao seu cres-
cimento. As boas infraestruturas 
que ligam o interior do país ao li-
toral, deveriam ser motivo de apro-
ximação e de valorização e não 
resultado do seu esquecimento e 
abandono.

artigo
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> O Sika MonoTop®-4012 ES recebe o prémio Arpho de melhor produto de reparação

nocivos que podem comprometer 
a estabilidade de sua estrutura, 
como sulfatos ou partículas de 
água para garantir uma longa du-
rabilidade.

O júri desses prémios é composto 
por profissionais relevantes, espe-
cialistas do setor e membros de 
centros educacionais. Nesta pri-
meira edição, os Prémios Arpho 
pretenderam dar a conhecer o 
trabalho de empresas especializa-
das na reparação, reforço e prote-
ção do betão, bem como divulgar 
as melhores práticas e técnicas 
utilizadas.

Sika Portugal
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 776 900
Site: www.sika.pt

Sika MonoTop®-4012 ES possui 
maior teor de material reciclado 
em sua composição, essa solução 
contribui para a circularidade dos 
materiais de construção e reduz o 
uso de matéria-prima.

A Associação para a reparação, 
reforço e proteção do betão, AR-
PHO, atribuiu o prémio Preserva-
tion in Construction, na categoria 
Produto, à argamassa Sika Mono-
Top®-4012 ES.

o sika Monotop®-4012 es, uM 
exeMplo de sustentabilidade

Este material, lançado este ano no 
mercado, prevaleceu sobre outros 
finalistas que também optaram 
por esta distinção no produto que 
agregou maior valor ao trabalho de 
reparação, reforço e proteção do 
betão.

A cerimónia de entrega de pré-

aumentar o seu desempenho e 
reduzir a sua pegada de carbo-
no. Concretamente, cada saco da 
nova argamassa, em relação à 
sua antecessora, evita a emissão 
de 1,5 quilo de CO2.

“É um material que se encaixa 
perfeitamente tanto na nossa 
campanha “Mais valor, menos 
impacto”, quanto na campanha 
“Além do que você espera”, lan-
çada recentemente”, explica Ve-
lasco. “Conseguimos um produto 
que, por sua durabilidade e alto 
desempenho, significa usar muito 
menos material na construção ou 
reforma de uma edificação, o que 
impactará diretamente em sua 
sustentabilidade e desempenho 
ambiental”, afirma.

Outra das virtudes do Sika Mono-
Top®-4012 ES, que lhe valeu este 
prémio, é oferecer proteção extra 
ao betão contra agentes externos 

mios, que reconheceu também o 
melhor Desempenho e a melhor 
Engenharia e o Prémio de Exce-
lência, decorreu no âmbito do Fó-
rum ARPHO 2022 realizado recen-
temente em conjunto com o Fórum 
da Construção.

Para Andrés Velasco, TM Mana-
ger of Repair and Reinforcement 
da Sika, SA España, que recebeu 
o prémio, “é um orgulho para nós 
que esta prestigiada associação 
tenha reconhecido todas as me-
lhorias que o MonoTop-4012 ES 
incorpora, do ponto de vista da 
sustentabilidade, desde seu redu-
zido uso de cimento, até sua gran-
de durabilidade.

Esta nova argamassa, uma 
evolução da antiga Sika Mono-
Top®-4012 ES, tem uma maior 
percentagem de material recicla-
do na sua composição, que subs-
titui o cimento Portland e permite 

artigo>>> artigo
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obrigações fiscais>>>

Março / 2023 abril / 2023

até ao dia 8
- IVA - comunicação das faturas emitidas e da sua não emissão em FEV.23

até ao dia 10
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (FEV.23)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (FEV.23)

até ao dia 15
- IRS/2022 - consulta/reclamação das deduções à coleta apuradas pela AT

até ao dia 20
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (JAN.23) 
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (FEV.23)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (FEV.23)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (FEV.23)                   
- IRC/IRS - retenções na fonte (FEV.23)
- SELO - pagamento do relativo a FEV.23
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral

até ao dia 27
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (JAN.23)

até ao dia 31
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em MAR.23
- IRS/IRC - Declaração modelo 30 - rendimentos pagos a não residentes 
em JAN.23
- IRS - categoria B - opção pelos regimes de contabilidade ou simplificado
- IVA - pequenos retalhistas - aquisições efetuadas em 2022
- AIMI - herança indivisa - identificação de herdeiros 

até ao dia 10
- IVA - comunicação das faturas emitidas e da sua não emissão em 
MAR.23 
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações 
(MAR.23)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (MAR.23)

até ao dia 20
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (FEV.23) 
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (MAR.23)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (MAR.23)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (MAR.23)                 
- IRC/IRS - retenções na fonte (MAR.23)
- SELO - pagamento do relativo a MAR.23
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral

Até ao dia 26
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (FEV.23)

até ao dia 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em ABR.23
- IRS/IRC - Declaração modelo 30 - rendimentos pagos a não residentes 
em FEV.23 
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - declaração trimestral              
- AIMI - herança indivisa - confirmação das quotas pelos herdeiros 

Disclaimer - Este texto é meramente informativo, não é exaustivo, não dispensa a consulta dos 
textos legais ou o cumprimento de outras obrigações previstas em disposições legislativas, re-
gulamentares ou administrativas, não responsabilizando a Autora. Não inclui necessariamente 
as alterações, prorrogações, diferimentos e outras medidas de natureza similar relativas a obri-
gações declarativas e de pagamento de natureza fiscal e contributiva aprovadas no âmbito do 
combate ao COVID-19, que são/foram objeto de informação autónoma.www.portaldasfinancas.gov.pt

Novos AssociAdos
APcMc

Praça Francisco sá carneiro, 219, 4 dtº
4200-313 Porto

tel: 225 074 210
e-mail: geral@aPcmc.Pt

site: www.aPcmc.Pt
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materiais/equipamentos>>>

> O isolamento térmico e a sustentabilidade I Beissier

sisteMa de isolaMento térMi-
co interior beissier therM in, 
a Melhor alternativa quando o 
etics não For viável.

O Sistema de Isolamento Térmi-
co pelo Interior Beissier Therm 
In fornece uma solução comple-
ta e otimizada de isolamento da 
habitação, com vantagens que 
tornam este sistema uma opção 
ideal quando o SATE não for 
uma alternativa viável.

o sisteMa beissier therM in é 
uM sisteMa coMpleto e testado 
que perMite reduzir a necessi-
dade energética de ediFícios ou 
habitações até 20%.

é efetuada a intervenção, o consu-
mo exigido para satisfazer a mesma 
necessidade (caldeiras, bombas de 
calor, …), será diferente.

vantagens do sisteMa beissier 
therM in
• Espessura mínima total do sistema:  
  15 mm
• Prevenção do efeito de parede fria
• Redução de pontes térmicas
• Sistema completo, ensaiado 
  em conjunto
• Comportamento sob fogo

produtos
O sistema é formado por um reves-
timento de Placas de Isolamento 
Beissier Therm, de 9 mm de espes-
sura, com uma ʎ=0,031 W/m.K, co-
lados à parede através do Reboco 
Fino Interior BMB12002.

Reforçado com Malha Beissier de 
160 gr/m² embebida numa camada 
de 4 mm do mesmo reboco.

O sistema aumenta a sua eficácia 
graças ao revestimento termoisolan-
te Beta Therm In.

o sisteMa passo-a-passo
O sistema Beissier Therm In foi con-
cebido para uma colocação simples 

Um sistema integral, com benefí-
cios quantificáveis.

O sistema de isolamento térmico 
interior Beissier Therm In, pode 
produzir uma melhoria de até 
40% da transmitância térmica 
da parede sobre a qual for ins-
talado.

Esta melhoria chega a repre-
sentar até 20% de redução da 
necessidade energética da ha-
bitação. Visando uma maior 
precisão, esta redução refere-se 
à necessidade (KWh/m²) e não 
ao consumo, dado que em fun-
ção da eficiência que tiverem os 
equipamentos do edifício no qual 

em obra e testado no seu conjunto. 
É possível garantir e quantificar um 
resultado técnico, tanto no seu com-
portamento isolante como na sua 
durabilidade conjunta.

1. Adesivo: Reboco Fino Interior BMB 
12002.

2. Isolamento: Painel de poliestireno 
expandido EPS de alta densidade de 
acordo com a noma EN 13163.
Tamanho: 100x50 cm.
Espessura: 9 mm.

3. Camada de reforço: Reboco Fino 
Interior BMB 12002.

4. Malha de reforço: Malha de 160 gr/ 
m2 resistente aos alcalinos.

5. Primário: Beissier Fixador de Fun-
dos Branco ou Fixacryl.

6. Acabamento: Beta Therm In.

Dep. Portugal zona norte e centro: Pedro Silva
Tel.: 919 942 866
E-mail: p.silva@beissier.es
Dep. Lisboa e zona sul: Paulo Franco
Tel.: 916 886 469
E-mail: p.franco@beissier.es
Site: www.beissier.es
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> Soluções de enchimento leves e amigas do ambiente I Leca Portugal

Na escolha de um enchimento 
para um piso há vários fatores 
que determinam a seleção, 
como: a leveza, a resistência, 
o conforto térmico e acústico, 
o investimento. Com as atuais 
exigências construtivas relacio-
nadas com a sustentabilidade, 
este começa a ser um critério 

Leca® Light Plus, que dispensam 
o emprego de água e cimento - 
especialmente concebidas para a 
reabilitação de pisos de edifícios - 
e que contribuem para uma maior 
sustentabilidade ambiental.

Outra solução é o Leca® Uno.  
Trata-se de um produto único no 

cada vez mais importante no 
momento da decisão.

A Leca® dispõe de um con-
junto de soluções amigas do 
ambiente, leves, resistentes, 
isolantes para a construção e 
reabilitação de pisos. As solu-
ções secas, com Leca® Dur, 

mercado, que representa uma 
evolução na execução de cama-
das de forma e pendentes em 
pisos de edifícios, com impacto 
na economia e na qualidade das 
construções. Permite executar o 
enchimento/pendente numa ope-
ração só; regulariza a superfície 
dispensando a aplicação de be-
tonilha; a aplicação é muito mais 
rápida e os tempos de secagem 
inferiores. Além disto, a aplicação 
do Leca® Uno reduz a quantidade 
de desperdícios e resíduos em 
obra e, devido à sua leveza, a sua 
movimentação é mais fácil e re-
quer menos esforço por parte do 
operador.

Saiba mais sobre cada uma das 
soluções digitalizando o QR code 
na imagem.

Se quiser conhecer a pegada am-
biental de algumas soluções de 
enchimento na construção, veja/
reveja o webinar Leca® dedicado 
a esta temática, em www.leca.pt/
webinars.

Leca Portugal, SA
Estrada Nacional 110, s/n, Tojeira
3240-356 Avelar
Tel.: 236 620 600
Site: www.leca.pt
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> Imperial interpreta a beleza da pedra natural I Recer

> Gama UHU profissional I UHU

Imperial interpreta a beleza da pedra 
natural, reproduzindo um granulado 
fino e subtil, que lhe confere um mo-
vimento de ondas suaves.

O pavimento porcelânico apresenta 
um brilho suave e o revestimento 
possui uma superfície mate acetina-
do. O revestimento é complementa-
do com vários relevos 3D e peças 
decoradas que são uma grande 
tendência na decoração de paredes.

Para uma leitura contínua do espa-
ço através da uniformização dos pa-
vimentos, do interior ao exterior, esta 
coleção dispõe da versão natural e 
da versão anti escorregamento.

Imperial é muito fácil de combinar 

entre si ou com outras coleções 
como madeiras, pedras, peque-
nos formatos ou com revestimen-
tos neutros, dando origem a es-
paços distintos, multifacetados e 
cheios de personalidade.

Suavidade, elegância, naturalida-
de e versatilidade definem a cole-
ção Imperial.

Recer - Indústria de Revestimentos 
Cerâmicos, SA
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
Tel.: 234 730 500 
E-mail: recer@recer.pt
Site: www.recer.pt

A UHU PRO é uma gama 
completa que inclui cola e 
veda, colas de montagem, 
selantes e acrílico, direcio-
nada a todos os conceitos 
de trabalhos profissionais.
 
A cola e veda de constru-
ção universal, conta com 
uma tecnologia única de 
Polímeros SM. Ideal para 
colar e fixar diversos tipos 
de materiais em distintas 
superfícies - lisas, porosas 
e não porosas. Sem sol-
ventes, é resiste aos raios 
UV, água e alterações de 
temperatura.

A cola de montagem uni-
versal é um adesivo de 
construção ultra forte, à 
base de neoprene de bor-
racha. Ideal para a colagem 
de todo o tipo de materiais 
de construção, conta com 
uma aderência extra direta 
devido ao método único de 
ligação de potência, além 
disso, é resistente à água e 
a produtos químicos.

O selante PRO, é um ve-
dante de silicone perma-
nentemente elástico. Dis-
ponível em transparente e 
branco, é resiste ao bolor, 
à água do mar, aos raios 
UV e a produtos químicos, 
além disso, conta com uma 
excelente colagem sem pri-
mário e seca muito rápido, 
em apenas 2 horas. É ade-
quado para vedações sani-
tárias, selagem de juntas, 

fissuras e fendas.

O silicone neutro de alta 
qualidade, é permanente-
mente elástico, ideal para 
a adesão universal em to-
dos os materiais de cons-
trução. É resistente à água 
do mar, aos raios UV e ao 
bolor, disponível em trans-
parente, branco, alumínio, 
cinzento, preto, castanho e 
verde.

O acrílico de elevada qua-
lidade e de fácil aplicação, 
ideal para selar juntas e fis-
suras. Disponível em bran-
co, é pintável, resistente à 
humidade e conta com uma 
excelente colagem sem pri-
mário.

A gama UHU PRO foi con-
cebida para acabamentos 
e renovações em espaços 
interiores e exteriores. Uma 
solução rápida e duradoura 
para todas as necessida-
des profissionais!

UHU Ibérica Adesivos, Lda
Alameda dos Oceanos, 65, 2º Piso
Escritórios 2.1 e 2.2
1990-208 Lisboa
Tel: 218 923 500
E-mail: 
uhu_pt@boltonadhesives.com
Site: www.uhu.pt
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Diera CL PLUMA: Cimento cola mono-componente fibro-reforçado extra-leve 
Diera

Nova linha de acessórios “Bacteria Free”
 Erix

É o mais novo membro da família 
Easy Solutions: Diera CL Pluma, um 
cimento cola inovador, fibro-reforça-
do, de alto rendimento e baixo peso, 
com reduzida emissão de poeiras, 
especialmente desenvolvido para a 
reabilitação tanto no interior como no 
exterior.

Produzido em branco e cinza, de alto 
rendimento e baixa densidade, vem 

numa embalagem de 12,5 kg, com 
metade do peso para o mesmo vo-
lume em comparação a produtos 
equivalentes, o que reduz substan-
cialmente o esforço de transporte 
durante a aplicação.

Indicado para assentar cerâmica 
absorvente e não absorvente, pedra 
natural e lâmina cerâmica em supor-
tes de base cimentícia: betonilha, 

autonivelantes e reboco sar-
rafado, à base de argamassas 
de cal, argamassas bastardas, 
gesso e placas de gesso car-
tonado hidrofugada, sobre ce-
râmica antiga ou pedra antiga 
(desde que previamente limpa 
e desengordurada), e em piso 
radiante.

Em interior, em OSB, pode ser 
utilizado em placas compósitas 
de cimento e madeira e pintu-
ra, com a utilização prévia do 
primário de aderência ADITEK 
P. Permite também a aplicação 
sobre suportes de impermea-
bilizações cimentícias.

A gama Easysolutions é com-
posta por produtos tecnica-
mente evoluídos, com carac-
terísticas diferenciadoras dos 
restantes produtos do mesmo 
segmento disponíveis merca-
do. Flexibilidade, menor emis-
são de poeiras e facilidade de 
utilização são algumas das 
caraterísticas das argamas-
sas da gama Easysolutions 
da Diera, cujos pontos-chave 
são: 

• Produtos de fácil aplicação;

• Produtos amigos do ambien-
te;

• Produtos tecnicamente evo-
luídos;

• Produtos com melhor rácio 
preço/qualidade.

Há 55 anos no mercado da 
construção, a Diera continua a 
apostar na inovação para ofe-
recer as melhores soluções, 
dando resposta às exigências 
dos consumidores. 

Diera
Rua D. Marcos da Cruz, 1223, 
Ap. 3037
4456-731 Leça da Palmeira
Tel.: 229 983 350
E-mail: geral@diera.pt
Site: www.diera.pt

A ERIX alarga a gama de produtos 
com tecnologia “Bacteria Free”, com 
o lançamento da linha de acessórios 
de WC com ação antibacteriana per-
manente.

Os acessórios de WC “Bacteria Free” 
são fabricados em ABS com adição de 
nano partículas de prata, metal que 
pela sua própria natureza é antibac-
teriano.

Este tratamento protege o acessó-
rio de micróbios e inibe a prolife-
ração de bactérias, previve a for-
mação de odores desagradáveis, 
tem eficácia duradoura e resiste à 
limpeza regular.

Composta por dispensadores ma-
nuais ou eletrónicos de sabão, 
gel, toalhas de papel e papeleira, 
a linha “Bacteria Free” é a solu-

ção ideal para locais onde a 
higiene é um fator de extrema 
importância como laboratórios, 
clínicas, hospitais e unidades 
fabris.

A gama “Bacteria Free” inclui, 
além dos acessórios WC, tor-
neiras e placas de comando de 
descarga.

Erix, SA
Parque Proclama
Quinta da Areia
2830-481 Coina
Tel.: 212 108 695
E-mail: info@erix.pt
Site: www.erix.pt
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> ETICS - Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior I Dyrup

A Dyrup, reconhecida pela qualida-
de e inovação dos seus produtos, 
disponibiliza uma oferta alargada 
de soluções para serem utilizadas 
em ETICS - Sistemas de Isolamen-
to Térmico pelo Exterior, nomeada-
mente massas acrílicas para facha-
das. As fórmulas destes produtos 
são um dos fatores distintivos da 
empresa ao garantirem uma maior 
proteção e durabilidade das superfí-
cies onde são aplicadas, bem como 
uma maior eficiência energética dos 
edifícios.

dYruplaster acrYl 1.0
O DYRUPLASTER ACRYL 1.0 é 
uma massa acrílica de revestimen-
to areado, monocomponente, com 
siloxanos em dispersão aquosa. É 
ideal para decoração e proteção 
de fachadas. Efeito em pérola e 
hidrofóbico da resina de siloxano, 
combinado com um aspeto de re-
vestimento fino, conferindo-lhe uma 
boa resistência à sujidade, micro-or-
ganismos e poluição, sendo removi-
dos pela água da chuva.

Relativamente a propriedades des-
taca-se a sua excelente aplicabili-
dade e textura fina, a proteção do 
suporte contra intempéries, a boa 
permeabilidade ao vapor de água, 
alto poder de enchimento e o exce-
lente rendimento.

dYruplaster acrYl 1.5
O DYRUPLASTER ACRYL 1.5 é 
uma massa acrílica de revestimen-
to areado, monocomponente, com 
copolímeros acrílicos e siloxanos 
em dispersão aquosa. É ideal para 
decoração e proteção de facha-
das novas ou antigas, e sistemas 
de isolamento térmico exterior. O 
seu efeito pérola e hidrofóbico da 
resina de siloxano, combinado com 

um aspeto de revestimento mé-
dio, confere-lhe boa resistência 
à sujidade, micro-organismos e 
poluição, sendo removidos pela 
água da chuva.

No que diz respeito a proprieda-
des evidencia-se a sua excelen-
te aplicabilidade e textura média, 
a proteção do suporte contra in-
tempéries, a boa permeabilidade 
ao vapor de água e o alto poder 
de enchimento.

cola & barra Fibrado
A COLA & BARRA FIBRADO 
é uma argamassa de colagem 
e barramento, seca e pré-do-
seada, composta por cimento e 
cargas minerais calibradas, polí-
meros e adjuvantes. É um pro-
duto destinado para reparação 
e nivelamento de vários tipos de 
suportes e reabilitação de facha-
das.

No que concerne às propriedades 
distingue-se a excelente aderên-
cia e de fácil aplicação, promove 
a uniformização geral de superfí-
cies verticais, tem bom poder de 
enchimento e é reforçado com 
fibras. 

O reforço da oferta da Dyrup, 
neste segmento em particular, 
tem sido motivado pela tendência 
que se verifica no mercado nacio-
nal de forte crescimento da reabi-
litação de edifícios e da utilização 
de ETICS Sistema de Isolamento 
Térmico pelo Exterior. 

PPG Dyup, SA
Rua Cidade de Goa, 26
2685-037 Sacavém
Tel: 808 502 000
Site: www.dyrup.pt
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> A linha GROHE Blue Pure transforma torneiras em fontes de água filtrada | GROHE>

As novas torneiras GROHE 
Blue Pure permitem o consumo 
de água filtrada diretamente da 
torneira de cozinha. Com um 
desempenho de excelência, 
estas torneiras são uma exce-
lente escolha para que se man-
tenha sempre hidratado, da for-
ma mais segura e conveniente.

O filtro de carbono ativado re-
move cloro, biocidas e pestici-
das, enquanto melhora subs-
tancialmente o sabor da água.

Esta linha de torneiras de co-
zinha contemporâneas conta 
com três modelos distintos: 
Minta, produzida em Portugal, 
na unidade produtiva da GRO-
HE em Albergaria-a-Velha, Eu-
rosmart e BAU.

Um detalhe importante é o fac-
to das torneiras GROHE Blue 
Pure possuírem duas vias de 
água separadas, uma para 
água filtrada e outra para não 
filtrada, uma vez que, muitas 
vezes, para servir de apoio às 
tarefas culinárias não é neces-
sário recorrer a água filtrada.

A linha de torneiras de cozinha 
GROHE Blue Pure faz da água 
engarrafada uma coisa do pas-

sado. Fomenta a poupança 
familiar a curto/médio prazo e 
oferece a conveniência de não 
ter de carregar e armazenar 
garrafões de água em casa. 
Para além destes benefícios, 
as torneiras GROHE Blue Pure 
ajudam a responder a desafios 
globais. Têm um impacto po-
sitivo no ambiente, ajudando 
a reduzir os níveis de plástico 
de uma única utilização, pro-
movendo a sustentabilidade, 
ajudando a preservar o recurso 
natural mais valioso do plane-
ta - enquanto a produção de 
1 litro em garrafas de plástico 
requer até 7 litros de água, com 
a GROHE Blue Pure cada gota 
pode ser aproveitada, evitando 
desperdícios.

GROHE Lisbon Experience Center
Prata Riverside Village
Rua A, Lote 1, Lojas 1 e 12
1950-322 Lisboa
Tel.: 234 529 620 
E-mail: comercial-pt@lixil.com 
Site: www.grohe.pt 

> Mapelastic I Lusomapei

Mapelastic é uma argamassa ci-
mentícia bicomponente elástica 
para a impermeabilização de va-
randas, terraços, casas de banho e 
piscinas.

vantagens:

• Sistema completo

• Impermeabilização segura

• Trinta anos de experiência

• Garantia máxima

• Aderência perfeita

• Recuperação e melhoria

• Elevado valor de transpirabilidade

• Elevada flexibilidade

• Resistente aos raios UV

• Interrompe a penetração de CO2

• Confiabilidade comprovada

• Soluções confiáveis

• Aplicação com baixas temperaturas

• Fácil e rápido de aplicar

Lusomapei, SA
Business Parque Tejo XXI, EN1 Km 29
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel.: 263 860 360
E-mail: info@mapei.pt
Site: www.mapei.pt
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